
 

  
Latvijas Motosporta federācijas  

Tiesnešu kolēģijas sēdes protokols Nr.1/2017 

  

2017.gada 20.aprīlī  

Rīgā, Dzērbenes 27  

  

Sēdes sākums: plkst.18:00  

• sēdi vada – Oskars Ozols  

• sēdi protokolē – Janika Judeika  

  

Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):  

Oskars Ozols  +  

Jānis Pūcītis + 

      Romāns Ērkulis  +  

      Janika Judeika +  

      Jānis Baunis  +  

Renārs Gudrais  + 

Arnis Austrums  +  

Andris Šuļa + 

  

Darba kārtība:  

1. Iepazīšanās ar kolēģiju un pienākumu sadale 

2. Triāla GT prezentācija un kolēģu apstiprināšana (Ieva Neimane un Roberts Prulis) 

3. A kategorijas tiesneša apstiprināšana Roberts Širmelis (motošoseja) Intars Sabulis 

(motokross) 

4. Jaunie B kategorijas tiesneši motošosejā Mikus Tauriņš, Mārtiņš Blūms 

5. Kolēģijas budžets, apģērba iegāde 

6. Tiesnešu izmaksas sacensībās (zināšanai) 

7. Novērotāju atskaite “Lauma” 

8. Iesniegumi 

9. Sapulču grafika apstiprināšana 2017. gadam 

 

  

1. Iepazīstināšana ar kolēģiju un pienākumu sadale 

O. Ozols aicina katru īsi pastāstīt par sevi, lai iepazīstinātu jaunos kolēģijas locekļus savā starpā. Katrs 

kolēģijas loceklis pārstāv savu sporta veidu. Jānis Pūcītis, Janika Judeika, Renārs Gudrais (motokross), Jānis 
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Baunis, Romāns Ērkulis (enduro), Arnis Austrums (tehniskā komisija), Andris Šuļa (laika kontroles 

dienests). J.Pūcītis ierosina, ka turpmāk jautājumus, kas skar attiecīgo sporta veidu, tā pārstāvjiem iztirzāt 

darba grupā/s un tad nodot  tālākai izskatīšanai kolēģijā. Darba grupa sastāvēs no ( TK vadītāja, attiecīgo 

komisiju pārstāvjiem TK, sacensību GT un LaMSF ģen.sek.). Tiek runāts par jauno Tehnisko noteikumu 

izstrādi, kur A.Austrums informē, ka tiek strādāts pie FIM Tehnisko noteikumu tulkošanas. Nākotnes vīzija - 

pietuvināt LaMSF Tehniskos noteikumus FIM Tehniskajiem noteikumiem.  

  

Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai 

  

2.Triāla GT prezentācija un kolēģu apstiprināšana (Ieva Neimane un Roberts Prulis) 

O.Ozols informē, ka uzrunājis I.Neimani darbam Tiesnešu kolēģijā, turpmāk TK. I.Neimane piekritusi 

piedāvājumam, taču Triāla komisijas vadītājs E.Agarskis noraidījis viņas kandidatūru, pamatojot, ka 

komisija vēlas izvirzīt jaunu kandidātu- Robertu Pruli. Abi kandidāti ir LaMSF A kategorijas tiesneši, kuri 

motosportā ir ar lielu pieredzi. Izskatot abu kandidātu CV, nav būtisku argumentu, kāpēc kolēģija nevarētu 

strādāt abi kandidāti. E.Agarskis, kā galveno argumentu minējis I.Neimanes nepraktizēšanu triāla sacensībās 

kā galvenajai tiesnesei, taču kolēģija uzskata, ka tas nav arguments, lai viņa nebūtu TK. O.Ozols izsaka 

priekšlikumu, ka komisijā varētu strādāt abi kandidāti.   

  

Priekšlikums: Uzņemt abus triāla pārstāvjus TK. 

Lēmums: Uzņemt abus triāla pārstāvjus TK. 

Kolēģijas balsojums: Vienbalsīgi PAR.  

 

  

3. A kategorijas tiesneša apstiprināšana Roberts Širmelis (motošoseja) Intars Sabulis (motokross) 

3.1. I.Sabuļa pieteikums iegūt A kategorijas licenci 

 
O.Ozols informē, ka aizvadītajā tiesnešu apmācības seminārā Rīgā, 1.aprīlī, I. Sabulis kārtoja testu A 
kategorijas licences iegūšanai. Testa rezultāts: 45 pareizas atbildes no 62 jautājumiem (72%) (izlabotais tests 
pielikumā). Atbilstoši LaMSF Tiesnešu kolēģijas 2017.gada 16.februāra sēdes lēmumam Nr.3 (Protokols 
Nr.8)- minimālais nepieciešamais rakstiskā testa rezultāts sekmīgai licences nokārtošanai ir šāds: 
A kategorijas testam nepieciešamas vismaz 85% pareizas atbildes, 
B kategorijas testam nepieciešamas vismaz 80% pareizas atbildes, 
C kategorijas testam nepieciešamas vismaz 75% pareizas atbildes. 

 
Priekšlikums: Atbilstoši I.Sabuļa semināra testa rezultātiem (72%) piešķirt C kategorijas 

tiesneša licenci motokrosā. 

 

Lēmums:  Atbilstoši I.Sabuļa semināra testa rezultātiem (72%) piešķirt C kategorijas 

tiesneša licenci motokrosā. 

 

Kolēģijas balsojums: Vienbalsīgi PAR 

 

 

3.2. R.Širmeļa pieteikums iegūt A kategorijas licenci 

 

O.Ozols informē, ka aizvadītajā tiesnešu apmācības seminārā Rīgā, 1.aprīlīR. Širmelis kārtoja testu A 
kategorijas licences iegūšanai. Testa rezultāts: 23 pareizas atbildes no 26 jautājumiem (88%) (izlabotais tests 
pielikumā). Atbilstoši LaMSF Tiesnešu kolēģijas 2017.gada 16.februāra sēdes lēmumam Nr.3 (Protokols  
Nr.8)- minimālais nepieciešamais rakstiskā testa rezultāts sekmīgai licences nokārtošanai ir šāds: 
A kategorijas testam nepieciešamas vismaz 85% pareizas atbildes, 
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B kategorijas testam nepieciešamas vismaz 80% pareizas atbildes, 
C kategorijas testam nepieciešamas vismaz 75% pareizas atbildes. 

 
Priekšlikums: Atbilstoši R. Širmeļa semināra testa rezultātiem (88%) piešķirt A kategorijas 

tiesneša licenci motošosejā. 

 

Lēmums:  Atbilstoši R. Širmeļa semināra testa rezultātiem (88%) piešķirt A kategorijas 

tiesneša licenci motošosejā. 

 

Kolēģijas balsojums: Vienbalsīgi PAR 

 

4. Jaunie B kategorijas tiesneši motošosejā Mikus Tauriņš, Mārtiņš Blūms 

O.Ozols informē, ka M.Tauriņam un M.Blūmam  ir C kategorijas licences motošosejā, taču viņš ilgus gadus 

ir strādājuši, kā tiesneši motošosejā un pierādījuši sevi darbā. Rekomendē viņam izsniegt B kategorijas 

tiesnešu licenci motošosejā. 

Priekšlikums: Izsniegt M.Tauriņam un M.Blūmam B kategorijas tiesnešu licenci motošosejā.  

 

Lēmums: Izsniegt M.Tauriņam un M.Blūmam B kategorijas tiesnešu licenci motošosejā. 

 

Balsojums: Vienbalsīgi PAR. 

 

 

5. Budžets 2017, tiesnešu apģērba iegāde 

Tiek prezentēts 2017.gada budžeta projekts, kuru apstiprināja iepriekšējā kolēģija.  O.Ozols informē, ka uz 

Ķeguma MXGP nepieciešams iegādāties apģērbu 3 A kategorijas tiesnešiem motokrosā, tāpēc ierosina, no 

TK budžeta 300Eiro novirzīt tiesnešu apģērba iegādei. 

 Priekšlikums: No TK 2017.gada budžeta novirzīt 300Eiro tiesnešu apģērba iegādei. 

Lēmums: No TK 2017.gada budžeta novirzīt 300Eiro tiesnešu apģērba iegādei. 

Balsojums: Vienbalsīgi PAR. 

 

6. Tiesnešu izmaksas sacensībās 

O.Ozols informē par to, ka ir izstrādāts cenrādis tiesnešu izcenojumiem. (Pielikumā) – izcenojums ir 

informatīvs un rekomendējošs organizatoriem.  

Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

7. Novērotāju atskaite “Lauma” 

O.Ozols informē par LČ 1.posma sacensībām Liepājā, Laumas trasē, šī gada 2.aprīlī. Iepazīstina visus ar 

savu atskaiti un komentāriem par sacensībām. Novērotāja atskaite pielikumā. 

Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

8. Iesniegumi 

O.Ozols informē par 3 iesniegumiem, kas saņemti no S.Meijera. Kolēģija vienojas, ka tie tiek 

sniegtas atbildes uz šiem trim iesniegumiem.  
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Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai un sniegt atbildes iesniegumu autoram S.Meijeram. 

Balsojums: Vienbalsīgi PAR. 

 

9. Sēžu  grafika apstiprināšana 2017. gadam 

O.Ozols informē, ka 2017. gadā jānotiek tiesnešu kolēģijas sēdēm un ierosina izveidot un 

apstiprināt sēžu grafiku katra ceturkšņa pēdējo ceturtdienu. (29. jūnijs, 28. septembris, 28. 

decembris 2017.gadā pulkstens 18:00 Dzērbenes ielā 27) 

Priekšlikums: Sēžu  grafika apstiprināšana 2017. gadam. 

Lēmums: Par sēžu  grafika apstiprināšana 2017. gadam 

Balsojums: Vienbalsīgi PAR. 

 

Sēdes beigas: plkst. 22.20  

  

Sēdes vadītājs: Oskars Ozols  

  

Sēdes protokolētājs: Janika Judeika  


